Concrete Repair
Enkel og nem reparation af horisontale revner
og afskalninger samt fastgørelse af forankringer

5 minutter for sikkerhed og udseende
Revner og afskalninger i betongulve er grimt og udgør
en potentiel sikkerhedsrisiko. Reparation har tidligere
betydet enten tilkald af eksternt specialfirma eller

gør-det-selv med reparationsmetoder der medfører,
at gulvet ikke kan bruges i 24 timer. Nu kan du spare
tid og penge med 3M™ Concrete Repair.

3M™ Concrete Repair – Til horisontale reparationer
EGENSKABER
•

•

PRODUKT: DP600

Selv-nivellerende urethan flyder let ind i alle rengjorte sprækker
og åbninger og hærder på kun 5 minutter. En gaffeltruck kan
køre over reparationen efter kun 15 minutter.
Hærder i enhver dybde uden revnedannelse eller krympning.

•

Fleksibel urethan udvides og fæster med en holdbarhed, der
overstiger reparationer udført med beton.

•

Organiske opløsningsmidler.

•

Gør-det-selv med almindelig håndpistol og spar omkostninger
og ventetid på ekstern leverandør*.

*Læs produktets mærkat med instruktioner og advarsler inden påføring.
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Beskrivelse

Grå,
selv-nivellerende
urethan
betonreparation

Indhold

• 250 ml patron med
concrete repair
• 2 dyser

Åbentid

Håndteringstid

70 sek. 5 min.

Hærdetid
60 min.

Pakning

6/karton

ANVENDELSESOMRÅDER
• Reparation af revner og afskalninger på betongulve
og horisontale overflader.
• Fastgørelse af forankringer på betongulve og horisontale
overflader.
• Lettere gevindskæring og forankring.
• Anvendes udendørs eller i stærkt ventileret område.
HURTIG OG NEM REPARATION AF AFSKALNINGER
•

•

•

Rengøring
Fjern alt løst materiale fra området der skal repareres.
Betonen bør være tør og fedtfri.
Afslutning
På kun 15 minutter er produktet klar til slibning af skarpe kanter.
Det kan males indenfor en time.
Udfyldning
Påfør produktet i den dybeste del af reparationsområdet,
overfyld let. Produktet selv-nivellerer og er vedhæftningsfri
efter kun et minut.

Bemærk venligst:
Alle erklæringer, tekniske oplysninger og anbefalinger i denne brochure er baseret på tests, som vi anser som værende pålidelige, men vi kan ikke garantere
den fuldstændige nøjagtighed heraf. Før anvendelse af produktet skal de sikre dem, at det er egnet til det påtænkte formål. Ethvert spørgsmål om pålideligheden
af 3M-klæbestoffer er underlagt gældende salgsvilkår og -betingelser samt gældende lovgivning.
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